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Про затвердження рішень вченої ради

Н А К А З У Ю :

1. Затвердити рішення вченої ради від 24 листопада 2020 р. з питань:
1.1. Затвердити звіти виконання держбюджетних тем:

- Пілотне дослідження з неонатального скринінгу первинних імунодефіцитів 
методом ТКЕСз і КЛЕСз визначення Т- і В-лімфопеній. Термін-2020-2022 рр. 
Керівник: Боярчук О.Р.

- Моно- і змішані інфекції, що передаються кліщами, вдосконалення 
лікувально-діагностичних технологій і заходів біобезпек. Термін-2020-2022 
рр. Керівник: Андрейчин М.А., відповідальний виконавець: Шкільна М.І.

- Впровадження елементів нейро-розвиткового догляду за передчасно 
народженими дітьми та їх катамнестичне спостереження. Термін-2020-2022 рр. 
Керівник: Павлишин Г.А., відповідальний виконавець: Сарапук І.М.

- Рання діагностика кардіоваскулярних та метаболічних порушень у дітей
шкільного віку. Термін- 01.2020-12.2020 рр. Керівник: Марущак М.І.,
відповідальний виконавець: Павлишин Г.А.

- Розробка спеціалізованого медичного обладнання і лікувально- 
реабілітаційних методик для надання телемедичної (дистанційної) допомоги 
пацієнтам із травмами та захворюваннями опорно-рухового апарату. Термін-2019- 
2021 рр . Керівник: Цвях А.І., відповідальний виконавець:Павлишин А.В.

- Розробка оригінальних комбінацій антигіпертензивних засобів, їх аналіз та 
стандартизація. Термін-2020-2022 рр. Керівник: Логойда Л.С., відповідальний 
виконавець: Поляк О.Б.

-Імуногенетика злоякісного росту: вплив експресії гена Вс1-2 на стан 
протипухлинного імунітету та за умов коригувального впливу наноматеріалів. 
Термін- 2019-2021 рр Керівник: Лісничук Н.Є.. Відповідальні виконавці: Олещук 
О.М., Небесна З.М.



2. «Науково-дослідна робота студентів і шляхи її поліпшення» (додаток І).
3. Затвердити і ввести в дію:
- «Положення про організацію освітнього процесу в ТНМУ імені 

І.Я.Горбачевеького Міністерства охорони здоров’я Україїзи»
«Тимчасове положення про дистанційне проведення підсумкового 

контролю знань студентів у Тернопільському національному медичному 
універеитеті імені І.Я.Горбачевського Міністеретва охорони здоров’я України у 
зв’язку з поширенням COV1D-19».

- «Положенню июдо врегулювання конф.ііктних ситуацій 
Тернопільського національного медичного університету імені І.Я.Горбачевеького 
Міністеретва охорони здоров’я України».

«Положення про факультет післядипломної освіти Тернопільського 
національного медичного університету імені І.Я.Горбачевського Міністерства 
охорони здоров’я України».

«Положення про порядок підготовки магістрів за спеціальністю 223 
«Медсестринство» в Тернопільському національному медичному універеитеті 
імені І.Я.Торбачевеького Міністеретва охорони здоров’я України».

«Оеновні вимоги до написання, оформлення та представлення 
.магістерських робіт за спеціальністю 223 «Медсестринство».

«Положення про порядок проведення об’єктивно-структурованог'о 
клінічного іспиту, як складової часі ини атестації випускників зі спеціальності 221 
«Стоматологія» у Тернопільському національному медичному універеитеті імені 
І.Я. Горбачевеького Міністеретва охорони здоров’я України».

«Положення про навчальну аптеку Тернопільеького національного 
медичного університету імені І.Я. Горбачевеького МОЗ України».

«Положення про організацію освітнього процесу на факультеті 
післядипломної освіти Тернопільського національного медичного університету 
імені І.Я. Горбачевеького МОЗ України».

«Положення про проведення атестації робочих місць за умовами праці 
у Тернопільському національному медичному університеті імені 
І.Я. Г орбачевеького Мінісіерства охорони здоров’я України».

«Положення про організацію та порядок проведення атеетації 
випускників за спеціальністю 221 "Стоматологія" у Тернопільському 
національному медичному універеитеті імені І.Я. Горбачевеького Міністерства 
охорони здоров'я України».

«Комплекс заходів, спрямованих на усунення зауважень, які виникли 
при акредитації оевітньо-наукових програм 221 «Стоматологія» і 226 «Фармація» 
у ТНМУ імені І.Я. Горбачевеького Міністерства охорони здоров’я України».



Затвердити освітньо-професійні програми: з фтизіатрії (2), неврології (4); 
клінічно-лабораторної діагностики (1), терапії (7), педіатрії (6).
4. Канцелярії довести наказ до відома працівників.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової роботи 

проф. І.М. Кліща.

Ректора

ПОГОДЖЕНО:  ̂ •
проректор з науково- 
педагогічної роботи
начальник юридичного відділу
завідувач канцелярії

Денефіль 52-45-54



Додаток 1
Рішення

вченої ради від 24.11.2020р. з питання 
«Науково-дослідна робота студентів і шляхи її поліпшення»

1. З метою активізації наукової роботи студентів рекомендувати кафедрам, 
на яких виконується науково-дослідна робота, обов’язково включати студентів- 
учасників програм «Студентська наука і профорієнтаційне навчання» та 
«Студент-майбутній фахівець високого рівня кваліфікації» і молодих вчених як 
офіційних виконавців.

Відповідальні: завідувачі кафедр, керівники НДР
Термін виконання: постійно
Контроль: проректор з наукової роботи
2. Залучати до активної співпраці з Науковим товариством студентів 

студентів-іноземців та молодих вчених.
Відповідальні: голова ради СНТ, куратори студентських наукових гуртків 

кафедр
Термін виконання: постійно.
Контроль: проректор з наукової роботи
3. Забезпечити активну участь студентів-науковців університету у ХХУ 

Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих учених, а також у 
наукових форумах інших ВНЗ.

Відповідальні: голова ради НТС, куратори студентських наукових гуртків 
кафедр

Термін виконання: до 05.04.2021 р.
Контроль: проректор з наукової роботи
4. Зобов’язати учасників програм «Студентська наука і профорієнтаційне 

навчання» та «Студент-майбутній фахівець високого рівня кваліфікації» усно 
презентувати результати своїх наукових робіт на ХХУ Конгресі студентів та 
молодих вчених.

Відповідальні: голова ради НТС, куратори студентських наукових гуртків 
кафедр.

Термін виконання: до квітня 2021 р.
Контроль: проректор з наукової роботи
5. Залучати студентів-науковців університету до участі у міжнародних 

програмах обміну, брати активну участь у наукових конференціях, форумах, 
семінарах; розробляти і подавати спільні заявки на участь в конкурсах, грантах з 
іншими ВНЗ і організаціями.

Відповідальні: відділ міжнародних зв'язків, рада НТС
Термін виконання: постійно.
Контроль: проректор з наукової роботи
6. Провести відбір студентських наукових робіт для участі у стипендіальній 

програмі «Завтра.иА».
Відповідальні: проректор з наукової роботи, голова ради НТС
Термін виконання: до ЗО листопада 2021 р.
Контроль: проректор з наукової роботи



7. Забезпечити активну участь студентів-науковців університету у 
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, провести І тур 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.

Відповідальні: проректор з наукової роботи, голова ради НТС
Термін виконання: грудень 2021 р.
Контроль: проректор з наукової роботи
8. Забезпечити розсипку студентських наукових робіт (переможців І туру) 

для участі у II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.
Відповідальні: проректор з наукової роботи, голова ради НТС
Термін виконання: січень 2021 р.
Контроль: проректор з наукової роботи
9. Забезпечити оцінювання рівня володіння іноземною мовою студентів- 

учасників студентських наукових програм та їх сертифікацію.
Відповідальні: голова ради НТС
Термін виконання: протягом року
Контроль: проректор з наукової роботи


